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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 

 ش  ؿُ بِ  دُ حِ ؾ  ادُ  ُح س  ؿَ تَ يَ 
 .[1]رَ عُ ش  يَ  ن  أَ  نَ و  دُ  هُ دَ و  ُج وُ  َت بِ ث  يُ  ن  أَ  ُث بَ ؾ   يَ َم فَ , ِق الِ اخلَ  دَ و  ُج وُ  َي ػِ ـ قَ لِ  الَشر  ةِ ؾَ ؽِ

 

 .احلؿد هلل والصالة والسالم طذ رسول اهلل

, ةٌ طَ بر خَ تَ حؼقؼتفا مُ  يف لؽـ فا تبدوا جاذبة, اٍت َح و  رُ ص  لُ بِ  اجلديد لتصدر  ادشفد حلاديسعى اإل

 بالـؼض.تعود طذ كػسفا ما  دائًم 

 ,لؾتشؽقكي واجلوهر يبشؽؾقفا ادـطؼ [2]االحتجاج بؿشؽؾة الش :صروحاتومن تؾك األ

  .وجود اخلالق يو لـػأ

شؽؾة بؿ جحتجااال ن  أ ةام  الت   يتطامع قـ [3]تنيسابؼ تنيحؾؼ يف طـفم تني تؽؾؿ الشؽؾالوك

 يحلاد بل هلإل احلؼقؼة لقست حجة يف اَن  أواألساس, حلادية من مع الرؤية اإل ت ِسُق ال يَ  الش

 .حجة طؾقه

                                                           
1

  http://www.shbaboma.com/vb/showthread.php?t=1003مشاهدة الحلقة: رابط  
2
 Faith and Reason , Ronald H.Nash p:177. 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=csOCZeXnrco( مشكلة الشر المنطقية: 2الحلقة رقم ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=wclwAqy332k( الشر المجاني: 2الحلقة رقم )

 

http://www.shbaboma.com/vb/showthread.php?t=1003
https://www.youtube.com/watch?v=csOCZeXnrco
https://www.youtube.com/watch?v=wclwAqy332k
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طديؿة   رجرد تػاطالت ماديةال  إالؽون بم فقه من خر وذ لقس  ن  أ الرؤية االحلادية  ُتب طِنُ 

َ فَ عُ ق  وَ تَ كَ  ي  تِ ال   صِ ائِ َص اخلَ بَ  عُ ت  ؿَ تَ يَ  هُ دُ اهِ َش كُ  َم كَ  نُ و  ؽَ ال  ]: ـزدوك ريتشارد و بتعبر أ ,ادعـى  ,اامً ا َت

 ؼَ ق  ؼِ حَ  يِف   انَ كَ  ن  إ
ََ اَل بِ  ,مٍ ق  ؿِ ص   تَ اَل بِ  ,هِ تِ ٍ  َخ اَل بِ وَ  , َذٍ اَل بِ  ,ةٍ ايَ    اَل  اءَ قَ ؿ  طَ  ةٍ وَ س  ى قَ وُ ِس  ءَر   اَل , ر 

 بَ مُ 
 .[4][ةٍ قَ الِ

 

سؿعت  , إنورؤية تائفة, واحلقاة ,وادعـى ,جتاه الؽونقاتة  تؾخقص كؿوذجي لرؤية احلادية 

 !اه مؾحد ال يعرف معـى أن يؽون مؾحدً ك  أفتلكد  يتزأ مـفا امؾحدً 

فقمسس  ,حلادهإع بالش لقزر ذر  يت لؾؿؾحد وهو وكحن كستؿع َػالهإالتصور ال جيب  هذا

 ا.ِهَ در ِض بِ  ُح س  ؿَ تَ تَ وَ  بث,ؾعديؿة والعل بني رؤية توصل بشعٍ  لتـاقضٍ 

 الطتؼاده أن حلقاة اإلكسان ققؿة إال   ادؾحد مل يستؼبح الش ؼر فقه أن  كُ  يالوقت الذ يػف

 .الؼاتم يحلادا مع التصور اإلبدً أستؼباح ال يتػق ن هذا االأكجد  ,ومعـى

 

 .[5][مِ ج  احلَ  طِ ِس وَ تَ مُ  ٍح ط   َس َذ طَ  قائقةقؿك ةً الَ ثَ  ُح ال  إِ  َس ق  لَ  ي  َشِ البَ  ُس ـ اجلِ ]يؼول ستقػن هوكـج: 

ه ا مل يستشؽل ادؾحد الش إال  أيًض  ستشؽال يصادم وبؼوة هذا اال,  لؽن يخالقأكائن  ألك 

البش رجرد  ن  أووصاقة طؿقاء, أن الؽون رجرد مادة  :اطقةالد   ,كظرته ادػرَة من اإليمن باهلل

 .َبار كوكى

                                                           
4 Richard Dawkins, River out of Eden, WEIDENFELD & NICOLSON. London, p:133 {The universe we observe has precisely The 
properties we should exept if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless 
indifference.} 
5 From an interview with Ken Campbell on the 1995 show Reality on the Rocks: Beyond Our Ken {The human race  is just a 
chemical  scum  on a moderat-sized planet} 
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 س لويسآ آخر د ىوىف مـح  ,[6][لؾـجوما َبار ا بل حرفقً كحن البش لقس فؼط رجازيً ]و

ن الؽون يبدو شديد أ ضد اإليمن باهلل كاكت يحجت]: بعد أن ترك اإلحلاد كتب يؼول

اإلكسان يؼول طن خط  , إن   لؽن كقف اكتسبت اكا فؽرة العدالة والظؾم ,والظؾم ,الوحشقة

ه َر أك  ن هذا العامل طـدما قؾت بم كـت أقار , خلط ادستؼقمبامعرفة رء ن كان له إ ٌج عوه مُ ك  أ

 .[7]؟[طادل

 تيقرار بؼقؿوال يؿؽن اإل, بوجود اخلر ر  ؼِ يُ حت ى ن حيتج بالش أفال يصح لؾؿؾحد  ,بالضبط 

 .طؾقه الؼقؿة وادعـى ُس س  مَ تُ  ذيال يقرار بادعقار ادوضوطدون اإل اخلر والش

ه ال يؿؽن أن يوجد هذا ادعقار دون ك  أل ;حلادهملزق لؽل مؾحد متجرد إل يادعقار ادوضوط

 .وهو اهلل: َر مادري يخالقأوجود مشع 

 

 دشؽؾة درك ادَر ,  ضحك اجلاهل هأك   تلكددرج, تيضحك من هذا الت امؾحدً رأيت إذا 

ا وكقف,  معقارية اخلر والش  وجود اهلل.تدل طذ  أَن 

 ـز ريتشارد دوك وطز طن ذلك , جون سارتر ادؾحد الشس [8]فؼد أشار هلذا اإلشؽال

إال اكه من الصعب جدا الدفاع طن , ادطؾؼة مستؿدة من الدين لقست كل االحؽام] :بؼوله

 .[9][الؼقم األخالققة ادطؾؼة طذ أرضقة أخرى َر الدين

                                                           
6
 Dr Neil Degrasse Tyson interview. 
7
 C.S.Lewis, Mere Christianity. Harper San Francisco, Zondervan Publishing House, 2001, pp: 38-39: {My argument against God 
was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line  

crooked unless  he has some idea  of a  straight line. What was I comparing this universe With when I called it  unjust?]. 
8 Jean- paul Sartre: Basic Writings, ed. Stephen pries (New York: Routledge, 2001) p:32 
9 Richard Dawkins: God Delusion, p: 232: {Not all absolutism in derived from religion. Nevertheless, it is hard to defend absolutist 
morals on grounds  other than religious ones.}   
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ضل  يف ؟ اخلر ليتي ,ن أينومِ  ,ومل ,فؽقف -كم يزطم ادؾحد-له إن مل يؽن هـاك إ إك ه  ثم

 !.معـى لالرؤية احلادية ترسخ ا

 يؽون األصل فقه اوجودً  فمن يـشئ طبثأال يؿؽن  ,طامل الػوىض بحان يفسفمدة وصاقة ت

 !.اخلر

 .قرر مَ لؽان السمال طن معضؾة اخلر ولقس الش هو ادُ ي, فؾو كان ادؾحد موضوط

 .الش أكثر من اخلرن يؼول: لؽبرؤيته العدمقة  حؾر َس تَ ا قد يطل طؾقك مؾحد مُ صبعً 

دطاء فؿجرد وجود هذا اال ا دثلـَل  ز  ـَلو تَ  ومع ذلك حتى ,ويضخم الـشاز ,فقـاقض الواقع 

 .حراج ادؾحدإل اخلر هو كاٍف 

الؽون كؾه خر وأن يؽون  ايؾزم من وجود اهلل أن ال يؽون هـاك ذ إصالقً  هك  بلج ادؾحد حيت

, وهذا يؾزم مـه أن الؽون ال خر فقه, ال يممن بوجود اهلللديـا أن ادؾحد  ومعؾومٌ  , خر يف

 ض.حم ٌذ 

د ؾحد اد يػرس فؽقف  ؟وال ايه رأيك يا باشؿفـدس ؟وجود اخلرإًذا رجر 

فنكه وفق ذه احلؾؼة من كالم ريتشارد دوكـز, ت أكت يف هبالط بع أخي رشاد, وكم ذكر]

ن ال يتؽوكو ,واالكسان ,والؽائـات ,والوجود ,والؽون ,: أن العاملحلاديةالرؤى ادادية واإل

 .ال من ذرات وفؼطإ

حرضكا تػاطل أ إذا يعـى, التػاطالت ذا كاكت الذرات ختضع جلزية يفإا وفق هذا الرؤية ذً إ

ٍ عَ مُ   إًذا ;كػس الظروف ا يفبدً أؾقارات مؾقارات مؾقارات ادرات فؾن تتغر الـتقجة د وكرركاه ني 

وال معـى  ,ا ال معـى لؾحديث طن األخالقذَ إ ,الذرات ال تؾك حرية إرادة وال اختقار



 2برنامج ارجع ألصلك الموسم   -( بعنوان حثاالت كيميائية 4الحلقة )
 

5 - 6 
 

أو و تػاطل أه  تػاطل خر ك  لب كستطقع أن كصػه ال يوجد تػاطل ,لؾحديث طن اخلر والش

 تػاطل ذ.

و حوار أمـاضرة  أي ا ادؾحد طـدما يؼف يفذً , إزة طذ أن تسؾك مسالك معقـةا الذرات رُج ذً إ

العامل  بلن يذكر بعض مشاهد الشور يف ,و ادشاهدينأو ادستؿعني أهر لقستعطف اجلم

 .[10].[بـػسه ففو ال يدرى اكه بذلك هيدم احلاده آلالم,وادصائب وا

 

حلاده إإمؽاكقة تزير  اواهً  ,بؿشؽؾة الش ثلؾتشب   ضط رهي ,حجةؾادؾحد ل فتؼارا :اخلالصة

ن خالله طذ حؼقؼة م نُ هَ َز  وجيعل مـفا دلقال آخر يُ  ,ويػضح رؤيته ,صورهت يرر عَ قُ فَ  ,هبا

 .وجود اهلل

 
 التفزيغ مع تحيات فزيق مشزوع 

 لمشيد من المعلومات الزجاء سيارة هذا الزابط: 

 
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 

                                                           
10

 م. أحمد حسن: مدير البحث العلمي بمركز دالئل. 

 

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87

